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Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Jak co roku, w trzeci weekend listopada, obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych. W zorganizowanych z tej okazji uroczystościach 18 listopada 2018 r. w Zabawie
k. Tarnowa wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dyrektor Instytutu Transportu
Samochodowego prof. Marcin Ślęzak oraz przedstawiciele Krajowej i Małopolskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Obchody z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych rozpoczęło uroczyste
wykonanie oratorium koncertowego pt. „Przejście… przez ból” Andrzeja Pacuły. Odbyła się też Msza
Święta w intencji ofiar wypadków drogowych oraz ich rodzin. Następnie uczestnicy udali się pod
pomnik, aby uczcić pamięć ofiar wypadków przez zapalenie 2831 lampek, symbolizujących liczbę
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2017 roku, a także zasadzić Drzewo Pamięci.
W spotkaniu z osobami, które straciły bliskich w wypadkach drogowych wzięli udział: przewodniczący
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk,
sekretarz KRBRD Konrad Romik, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak,
sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Dworak, prezes Zarządu
Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Katarzyna Dobrzańska-Junco
oraz ks. Prałat Zbigniew Szostak – prezes Stowarzyszenia „Przejście”.
- 2831 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ubiegłym roku to ofiary, które nie powinny oddać
życia. Ofiary śmiertelnych wypadków, które nie powinny mieć miejsca. Jesteśmy im winni, aby
codziennie pracować nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Robimy
bardzo dużo, aby ten poziom wzrastał. Angażujemy olbrzymie środki finansowe, które pozwalają
oddawać do użytku bezpieczniejsze drogi. Realizujemy też programy likwidacji miejsc
niebezpiecznych. Otwieramy także nowy program, którym jest Fundusz Dróg Samorządowych.
To olbrzymi wysiłek – już od przyszłego roku ponad 6 mld złotych zostanie przeznaczonych na drogi
samorządowe. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do znacznej poprawy bezpieczeństwa wszystkich,
którzy poruszają się po drogach – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wyraził
również nadzieje, że powstanie Centrum Leczenia Traumy. – Mam nadzieje, że będzie to instytucja
niezwykle pomocna dla wszystkich tych, którzy zostają w świecie żywych a borykają się z tragedia,
która kazała ich bliskim odejść – podsumował Przewodniczący KRBRD.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych KRBRD uzupełniła
o działania edukacyjne – w pięciu miastach odbyło się w sumie 8 warsztatów edukacyjnych
kierowanych do dzieci i dorosłych.
- Dzisiaj pamiętamy o tych, którzy zginęli w wypadkach drogowych w ubiegłym roku. W ramach
obchodów tegorocznego Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych zorganizowaliśmy
szereg akcji informacyjnych skierowanych do dzieci i dorosłych. W tym roku w 5 miastach
wojewódzkich przeprowadziliśmy zajęcia profilaktyczne przy wsparciu przeszkolonej kadry
psychologicznej w aspekcie prewencyjnym – nie tylko nauczania o zasadach, ale także uświadamiania
o konsekwencjach nieprzestrzegania tych zasad – powiedział sekretarz Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik.

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak podkreślił konieczność realizacji,
obok działań prewencyjnych, działań skierowanych do ofiar wypadków drogowych.
- Instytut Transportu Samochodowego kieruje swoje działania w aspekcie prewencyjnym, a także
wspiera osoby i rodziny, które ucierpiały przez zdarzenia komunikacyjne. Powołaliśmy m.in. Centrum
Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, które ma umożliwiać powrót tych osób, które
nie mają takiej możliwości (bez specjalnej pomocy) do ruchu drogowego. Liczę też, że powstanie
Centrum Leczenia Traumy. Takie miejsce służyłoby zarówno osobom poszkodowanym w wypadkach,
rodzinom zabitych na drodze, ale także sprawcom, którzy wyjeżdżając na drogi nie mieli zamiaru
nikogo zabijać, ale przez swoją lekkomyślność czy nieuwagę doprowadzili do tragedii, z którą
niejednokrotnie też nie mogą sobie poradzić.
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest od 2005 r. z inicjatywy
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizatorami obchodów są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz
Przemocy „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego i Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- To, co dzisiaj przeżywam, to wielka radość, że w naszych działaniach nie jesteśmy sami. Wspierają
nas władze państwowe i samorządowe oraz instytucje, a także wiele osób, które wspierają nas
w naszych działaniach. Wielkie dzieła nigdy nie powstają w samotnym działaniu. Dlatego jestem
szczególnie wdzięczny tym, którzy zdecydowali się tu przyjechać i zaufali naszej organizacji –
podsumował ks. Zbigniew Szostak, prezes stowarzyszenia „Przejście”.

